
Nyhedsbrev FEBRUAR 2015 fra Randers Freja Motion

Massage 8. februar

Klubben har haft besøg af en masser et par gange. Nu vil vi prøve igen. Denne gang søndag d. 8/2 kl 9:30 

og til ca kl 12:00. Seddel i klubhuset med tilmelding. Pris 100.00kr for 1/2 time. Hvis det bliver en succes vil 

det blive en gang om måneden. 

Generalforsamling 10. februar

Generalforsamling i R.F.M. afholdes tirsdag d. 10. februar kl. 19.30. Dagsorden kan bl.a. ses/læses på 

opslagstavlen i klubhuset. Der skal vælges 2 nye til bestyrelsen, da Maria og Nicoline ikke ønsker genvalg. 

Skulle du gå med en lille/stor drøm om en bestyrelsespost i klubben til gavn for klubben og alle dine 

løbevenner, må du gerne give formand Knud et lille praj. 

N.B.: Denne aften bliver der låst op kl. 17.45 og løb starter kl 18.00

R.F.M.s egne løb

R.F.M.s egne løbsarrangementer er på plads med datoer. Sommer-/kageløbet er torsdag d. 18. juni, og Zig 

Zag løbet er søndag d. 27. september. Adventsløbet er som altid 1. søndag i advent, i år d. 29. november. 

Skriv allerede nu datoerne i din kalender enten som løbsdeltager eller som hjælper. Oplysninger opdateres 

løbende på klubbens hjemmeside. Gratisløb kommer som tidligere på rød seddel i mappen. Vi forventer 

noget i mappen marts/april.

Kageaftener 

Kageaftner fortsætter i 2015. Se listen i klubhuset hvorpå flere allerede har budt sig ind med kagebagning til 

os alle. Vil du også med på bageholdet, skal du bare være hurtigt, da der p.t. kun er 2 ledige pladser. Alle (de

fleste) R.F.M. motionister sætter stor pris på en gang hjemmebag.

Løb i nærheden af Randers

Thorkild har opdateret løbskalenderen med de mange løb, der afvikles i nærheden af Randers i 2015, se 

hjemmesiden under ”Medlemssider”, ”Løbskalender”.

Nytårsappellen 

Nytårsappellen søndag d. 4. januar blev et tilløbsstykke langt over det forventede, da ca. 95 glade R.F.M. 

motionister troppede op. Det er rekord i R.F.M. og sikke et skue udenfor klubhuset til formandens lille 

nytårstale. Før start fik vi besøg af Randers Amtsavis (journalist og fotograf), der havde lavet aftale med Carl 

Aage for en snak med ham, og medens folk var ude og løbe, blev formanden interviewet om mange ting 

vedr. klubben. Det kom der som bekendt en stor flot reportage ud af. Kaffebordet forløb flot selvom pladsen 

var trang. Fra formanden stor tak til alle fremmødte - nye og gamle.

Hjælperkomsammen 

Hjælperkomsammen blev afviklet 1. februar dag med 53 deltagere ud af 65 inviterede. Det blev en meget 

hyggelig dag, og alle var glade for den opmærksomhed, klubben giver de trofaste hjælpere. På dagen var 

der også 2 x fødselsdag - Gythe Hviid blev 80 år (var med i klubbens opstart), og hendes mand Carl Aage 

blev 87 år - et stort tillykke til de to. Formanden takkede for den store opbakning for den trofaste hjælp, der 

ydes af klubbens medlemmer.

En af P.V.s

Hidtil har der ikke været et navn for de løbere, som løber onsdag formiddag. Det foreligger nu.
Da tempoet blandt  disse løbere/gående som bekendt ikke er det hurtigste man har set, er der 
et medlem der har foreslået navnet "onsdagssneglene".  

Vi ses derude!

Flemming Kloster Poulsen, 2. februar 2015


